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 Political سياسی

  
   اعدام هي علی المللني بتهيکم  

  

    

  !ميزيپا خه  بیت حكومت اسالمين جناي ماشهيعل
  راني اعدام در اهي علی اکتبر روز اعتراض جھان٣٠ روز

    

الين سياسی است اسالمی در یجمھور ر و فع ای اخي دادی از دستگيرشدگان تظاھراتھ دام تع ه . صدد اع ن زمين ا اي ب

  .  آمددانيسازی برای قتل فعالين سياسی و مردم معترض بايد با تمام قدرت به م

    

الگ١٧ را که متھم بود در سن ی نوجوانی بھنود شجاعري اخی در روزھای اسالمتي جنایجمھور  مرتکب جرم ی س

 سال متھم به ارتکاب جرم شده اند  قرار است ١٨ درسن کمتر از زي که آنھا نگريچند نوجوان د. است اعدام کردشده 

ژادحامد ، روزھا محمدرضا عليزمانینيدر ھم.  اعدام شوندی آتی روزھایط ور، روحی ن انی پ  ناصر ، آرش رحم

ه ونيسي اپوزی به سازمانھایھرات و وابستگ به اتھام شرکت در تظازي مير اردبيلی ن، داوود فربچه،عندالحسينی  و ب

دندزي اکتبر ن٨ و ۶ یروزھا. جرم ارتداد و محاربه با خدا محکوم به اعدام شده اند دام ش واز اع  نيا.  شش نفر در اھ

واديبا.  حکومت در چند روز گذشته استني اتي سراپا جنامه از کارنایبخش ام ق ا تم ل اء ب  تي جناني ماشني درمقاب

  .  حکومت خراب کردني را بر سر ااي و دندستايا

    

د و برخی افرادیوکال ده ان دام محکوم ش ه اع شر ی از سازمانھای که به اتھام شرکت در تظاھرات ب وق ب دافع حق  م

ده و  تگير ش ر دس ای اخي ل از تظاھراتھ راد قب ن اف ه اي د ك رده ان الم ك رم"اع ای " ج ه راديوھ زارش دادن ب ا گ آنھ

د از یجمھور.  بوده استگريا تالش برای خروج از ايران و پناھندگی در كشور داپوزيسيون و ي  اسالمی می خواھ

دامھای  رای اع ه را ب د و زمين دام كن ا را اع اھرات ھ دگان در تظ الين سياسی و شرکت کنن دادی از فع ق تع ن طري اي

راتي جناني با اکنندي به عبث فکر می اسالمیسران جمھور. بيشتر فراھم سازد ديدم را مرعوب م م  و حکومت کنن

  . دھنديخود را نجات م
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اله  و براني اعدام در اهي را علی اعتراض جھانکي اعدام هي علی المللني بتهيکم ان و فع دام کودک  نيطور مشخص اع

ارزار و تظاھراتني و ھمگان را به شرکت در ادھدي و شرکت کنندگان در تظاھرات ھا سازمان میاسيس ه ی ک ه ب  ک

شتر از ديبا. خواندي فرامشودي اكتبر  برگزار م٣٠مناسبت در روز  نيا ات بي رای جناي ه سازی ب ن زمين  ھمه جا به اي

يمًاي حكومت اسالمی قویسو راض كن ز و م.  اعت ستيد در مراك ه ھ د در ھر شھری ك دگی ميكني ه زن ا ك  نياديھر ج

  . اعالم تظاھرات كنيد...  انھا و  ساختمان پارلماي و ی اسالمی جمھوری در مقابل سفارتخانه ھایاصل

    

سی اسالمی جمھورتي جناني ماشهي دنيا را علران،ي ميتوانيم و بايد دوش به دوش مردم در اما ردم دن. مي کنجي ب  ايم

اردي دانند و بای مراني مردم اخواھانهيخود را در کنار جنبش آزاد ه امي کنی ک راض عظیروي نني ک  ھر چه مي اعت

  . دياي بداني به مراني مبارزه مردم در اتيو تقی براعتريوس

   اعدام هي علی المللني بتهيکم                                                      

   ١٣٨٨ مھر ٢١ -٢٠٠٩ اکتبر ١٣                                              

  

   در تورنتوانيراني ایتظاھرات در مقابل پالزا

   عصر۶ ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٣٠جمعه : زمان
 


